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 رمحه ا 





















                                       
 . بريوت لبنان  م ب١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل سنة  )١(
 



  









   


   
     


   

     


   
    


    

      


  
التَّنِْويِناِكنَِة والنُّوِن الس كَامَأح 

    


   
     


   

      


  
    


      

      


      
     


)١(   

    


    
     


   

     


   


                                       
 . بفتح الغني املعجمة وكسرها  )١(



  

      


     
    )١(   




    )٢( 
 كْمشَحالِميِم المِن النُّوِن وتَيدد 

     


    
اِكنَِةالِميِم الس كَامَأح 

      


    
     


   

    )٣(


 
     


    

     


   
       


  

ِلالِم الِفعالِم َأْل و كْمح 
     


  

       


      
     


   

     )٤(  




     
    


  

     


     


                                       
 . بالتنوين وعدمه  )١(

 . بالتنوين وعدمه  )٢(

 ) .عند ( بدال من ) قبل (  ويف بعض النسخ  )٣(

 . وضبطها الشيخ الضباع بضم الراء وسكون احلاء مفعول ألجله  )٤(



  

 ِفي الِمثْلَيِن والمتَقاِربيِن والمتَجاِنسيِن
     


   

     


   
   )١(  


    

     


   
       


   

  
دالم امَأقْس 

    


   
      


   

   )٢(


 
   




   


  
    




   )٣(  



دالْم كَامَأح 

    


   
       


    

      


   
                                        

 .حذفت التاء يف النظم لضرورته :  قال الشيخ الضباع  )١(

 .   بالرفع نعت ألي ، وباجلر نعت حلرف )٢(

ى تقـدير             . بفتح الالم إن مل تضف كما هنا ، وبكسرها إن أضيفت            ) اللني  : (  قال الناظم عند شرحه هلذا البيت         )٣( وضبطه الشـيخ الضـبع بكسـر الـالم عـل
 .اإلضافة ، أي وحرفا اللني 



  

     


  
       


   

     


    
الَّالِزِم دالم امَأقْس 

   


   
    


  

     


     
      


 )١( 

     


    
     


   

        


    
       


   

      


      
     


       

      


   
      


)٢(  

     


   
     


   

 تتَم 

                                       
 . وضبطت أيضا بضم الطاء  )١(

 ) .أبياته : ( مث قوله ) ذا النظم : (  قلت وهو األنسب لقوله ) .تارخيه (  ويف نسخة  )٢(


